
 
 

E l ő t e r j e s z t é s  
 

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2009. április 29. napján tartandó nyílt ülésére 

 
Tárgy: a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, a településtisztaság egyes 

kérdéseiről és a közszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 6/2007. (III. 
01.) számú rendelet módosítása 

 
Előterjesztő: Mihályfi Gábor aljegyző 
 
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 31/2009. (II. 25.) számú határozatával 
elfogadta a települési szilárd hulladék kezelése térítési díjának 21,84%-kal történő emelését 
2009. január 1. napjától. A Képviselő-testület döntéséről Enying Város Polgármestere 
tájékoztatta a Zöldfok Zrt. divízióigazgatóját, Nagy János Urat, aki válaszlevelében arról 
adott tájékoztatást, hogy a Zrt. az emelést elfogadta. 
 
Fenti iratok alapján elkészült a vonatkozó helyi rendelet módosításának tervezete, melyet a 
melléklet szerinti tartalommal és formában javaslok a Tisztelt Képviselő-testületnek 
elfogadásra. 
 
 
Enying, 2009. április 23. 
 
 
 

Tisztelettel 
 
 
 
 

Mihályfi Gábor 
     aljegyző 

 
 

 

 

Enying Város Jegyzője 
 

8130 Enying, Kossuth u. 26. 
Tel./Fax: 22/372-661 
pmhiv@enying.eu 



 
ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
.../2009. (…..) számú rendelete 

a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, a településtisztaság egyes 
kérdéseiről és a közszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 6/2007. (III. 01.) 

számú rendelet módosításáról 
 

Enying Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (a 
továbbiakban: Ötv.) 16. § (1) bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 
2000. évi XLIII. törvény 23. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a helyi 
hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, a településtisztaság egyes kérdéseiről és a 
közszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 6/2007. (III. 01.) számú rendeletét (a 
továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja: 

 
1. §  

 
A R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 

 
2. § 

 
(1) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.  
(2) A rendelet a hatálybalépését követő napon a hatályát veszti. 
(3) A R. 3. § (1) és (14) bekezdésében a „Zöldfok Rt.” szövegrész helyébe a „Zöldfok 

Zrt.” szöveg, valamint 6. § (3) bekezdésében a „Zöldfok Rt.” szövegrész helyébe a 
„Zöldfok Zrt.” szöveg lép. 

 
 
Enying, 2009. április 29. 
 
 

  Tóth Dezső      Szörfi István 
polgármester          jegyző 

 

Kihirdetve: 

     Szörfi István 
          jegyző 
 

 
 

       1. melléklet a módosító jogszabályhoz 
 



„1. melléklet (a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, a településtisztaság egyes 
kérdéseiről és a közszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 6/2007. (III. 01.) számú 
rendelet) 
 

1.) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek esetében a települési szilárd hulladék 
elszállítására heti egy alkalommal szerdai napokon kerül sor. 

2.)  A települési szilárd hulladék kezelésének egyszeri ürítési díja 2009. január 1. napjától: 

Ürítési díjak, amelynek mértéke megegyezik a lakosság által fizetendő ürítési díjjal 2009. 
január 1. napjától 2009. december 31. napjáig: 
- 60 literes gyűjtőedény esetében 144,03 Ft + ÁFA × ürítések száma 
- 110 literes gyűjtőedény esetében 264,06 Ft + ÁFA × ürítések száma 
- 240 literes gyűjtőedény esetében 576,16 Ft + ÁFA × ürítések száma 

Az ürítések számát egy időszak vonatkozásában az 1.) pont alapján az adott időszakra 
meghatározott heti ürítési gyakoriság és az időszak teljes hetei számának szorzata adja. 
Az ürítési díj magában foglalja az ártalmatlanítás költségeit is. 

3.) Az ürítések száma évente - lakóegység esetében: 52 alkalom. 

4.) Az Enying Város Szolgáltató Intézménynél és az üzletekben beszerezhető, a ZÖLDFOK 
Zrt. - mint szolgáltató - nevével ellátott műanyag zsák ára 2009. évben 310 Ft + ÁFA. A 
műanyag zsák ára a szállítás és az ártalmatlanítás díját is magában foglalja.  

5.) Gazdálkodó szervezetekre vonatkozó egyszeri ürítés legmagasabb közszolgáltatási díja 
2009. évben: 
- 110 literes edény 604 Ft + ÁFA ürítésenként 
- 240 literes edény 1219 Ft + ÁFA ürítésenként 
- 1,1 m3-es konténer 5189 Ft + ÁFA ürítésenként.” 
 

 


